
Vår fantastiske seksualitet handler om alle deler av vår menneskelige eksistens og er en kilde til 
god livskvalitet, nytelse og glede. Den griper dypt inn i våre liv - både psykisk og fysisk. Det er 
en nær sammenheng mellom livskvaliteten vår og hvordan vi fungerer seksuelt. Hvordan bli 
glad i egen kropp, hvordan godta kroppens utvikling og endringer, lære om hva slags sterke 
følelser som kan oppstå i forhold til det som handler om seksualitet og forelskelse. Den nye 
læreplanen løfter temaet folkehelse og livsmestring høyt, og inn under dette hører en god og 
helhetlig seksualundervisning hjemme. 
 
I dagens samfunn vokser mange barn og unge opp med kunnskap om dette temaet hentet fra 
den digitale verden, Porno er på mange måter blitt nåtidens lettest tilgjengelige 
seksualopplyser. Her er det prestasjonspreget, ufølsom og idealiserte bilder av den perfekte 
kropper og samleier. Obligatorisk undervisning og pensum om seksualitet og seksuell helse er 
så å si fraværende i profesjonsstudiene ved universiteter og høyskoler. 
 

Sex og samfunn gjennomførte nylig den største kartleggingen av 
seksualitetsundervisningen i skolen som noensinne har blitt gjennomført.  
http://sexogsamfunn.no/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-seksualitetsundervisning-i-
skolen.pdf 

Oppsummeringen av denne kom i februar. Totalt 10 000 elever i alderen 16-17 år ble 
spurt. Over 1000 av dem svarte og like mange lærere. Undersøkelsen kunne 
konkludere med at både elever og lærere ønsket seg endringer når det kom 
til seksualundervisningen.  
 
Elevene ble spurt om hva de syntes om denne undervisningen, hvor mye undervisning de 
hadde fått og hvilke tema det ble undervist i. Den så også på hvilke tema elevene savnet, deres 
meninger om underviserne og hva elevene mente kunne forbedre seksualitetsundervisningen. 
 
Nesten halvparten av elevene syntes ikke at kvaliteten på seksualitetsundervisningen i skolen 
var god. 7 av 10 elever rapporterte at de ønsket seg mer seksualitetsundervisning, hele 89 % 
av jentene. Nær 70 prosent av elevene ønsket å lære mer om alle tema. Hele 66 prosent av 
elevene sa det var tema de savnet i opplæringen. 8 av 10 elever mente at 
seksualitetsundervisning var viktig for å få et godt forhold til egen kropp.  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsexogsamfunn.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FRapport-seksualitetsundervisning-i-skolen.pdf&data=05%7C01%7Cpolitikerpost%40drammen.kommune.no%7C8b5b95250be345c48eed08da44864551%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637897640714588062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jc6HOSOkdpYeG%2FyqdNOskSQfVcMqbWd2U6w%2B0fGsWwg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsexogsamfunn.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FRapport-seksualitetsundervisning-i-skolen.pdf&data=05%7C01%7Cpolitikerpost%40drammen.kommune.no%7C8b5b95250be345c48eed08da44864551%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637897640714588062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jc6HOSOkdpYeG%2FyqdNOskSQfVcMqbWd2U6w%2B0fGsWwg%3D&reserved=0


De som har hatt seksualitetsundervisning forteller ofte at hovedfokus har vært 
grensesetting og forebygging av sykdommer og graviditet. Dette er viktige temaer, men 
bør ikke være eneste fokus.  

Både elevene og lærerne ønsket opplæring av helsesykepleier eller eksterne aktører. 
 
Tre av fem lærere ønsket mer seksualitetsundervisning i skolen. 69 % oppga at de 
faglig sett var ganske eller meget interessert i seksualitetsundervisning. Kun 22 prosent 
av lærerne mente at kvaliteten på seksualundervisningen var tilfredsstillende. Kun 12 % 
av lærerne var ganske eller helt enige i påstanden om at de i løpet av sin utdannelse 
fikk kunnskap om seksualitetsundervisning som de kunne bruke i sin arbeidshverdag. 

Seksualitetsundervisning i 2022 må være oppdatert i innhold og begrepsbruk. 
Noen viktige aspekt som bør med: Grensesetting, pornografi, abort, mensen 
prevensjon, sykdomsforebygging, normalisering av seksualitet i alle former, 
kjønnsidentitet, mangfold i seksualitet, og ikke minst seksualitet som kilde til glede og 
trivsel.  

Sex og Politikk har utviklet og tilbudt materiell til undervisning om seksualitet i grunnskolen og 
videregående opplæring siden 2010, og dette materiellet framholdes av fagfolk som forbilledlig i 
både tematikk og begrepsbruk. https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/

Som politikere skal vi ikke gå for inn i detaljene på den jobben som gjøres ute i skolen 
når det gjelder dette temaet, men samtidig har vi som skoleeier et viktig ansvar for at 
elevene får det de trenger. Vi tror det hadde vært nyttig også for oss politikere å få 
bedre oversikt over seksualitetsundervisningen i Drammen kommune sett i lys av 
tilbakemeldingene fra både lærere og elever som i nevnte nasjonale undersøkelse gav 
tydelige tilbakemelding om at det er et klart forbedringspotensiale. 

Spørsmål  

1. Hvordan er seksualitetsundervisningen i Drammen kommune skoler lagt opp? 
 

2. Hvordan sikrer vi at alle elevene får god nok seksualitetsundervisning, som 
dekker alle de nevnte aspektene? 
 

3. Hvordan vil Drammen kommune følge opp rapporten fra Sex og samfunn, og 
anbefalingene derfra? 
 

4. Har vi noe oversikt over om seksualitetsundervisning har blitt avlyst pga korona, 
og hvordan sikres det i så fall at dette tas igjen? 
 

5. Gjennomføres det seksualitetsundervisning også i barnehagene i Drammen 
kommune? 
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